
Na podlagi 7. člena Akta o preoblikovanju javne ustanove "Ad futura, znanstveno-
izobraževalna fundacija Republike Slovenije, javni sklad" v Javni sklad Republike 
Slovenije za razvoj kadrov in štipendije (Uradni list RS št. 139/06) Javni sklad Republike 
Slovenije za razvoj kadrov in štipendije razpisuje  
 
 

Razpis za pokritje življenjskih stroškov in prevoza 
udeležencem tekmovanja in njihovim mentorjem 

 
  

I. Predmet razpisa  
Namen tega razpisa je omogočiti raziskovalcem – dodiplomskim študentom, ki sodelujejo 
v skupnem raziskovalnem projektu, udeležbo na znanstveno-raziskovalnih tekmovanjih v 
tujini. S  finančno podporo za udeležbo na tekmovanju želimo spodbuditi študente, da se 
potegujejo za odličnost svojega raziskovalnega dela in idej. 
 
Predmet razpisa je pokritje življenjskih stroškov in prevoza udeležencem tekmovanja in 
njihovem mentorjem. Stroški se pokrijejo s pavšalnim zneskom v višini 1.000 EUR na 
udeleženca/ mentorja. Če bo tekmovalcev ene raziskovalne skupine več, kot je 
razpoložljivih sredstev, se sredstva za posameznega udeleženca ali mentorja zmanjšajo 
tako, da vsi člani in mentorji prejmejo enak znesek. 
 
Tekmovanje se mora pričeti po datumu oddaje vloge in pred 30.6.2008. 
 
Razpis bo odprt z objavo v Uradnem listu RS do 30.11.2007 oziroma do porabe sredstev. 
 
Razpis je odprtega tipa, kar pomeni, da se bodo sredstva dodeljevala v skladu z vrstnim 
redom, v katerem bodo (popolne) vloge prispele, vse do porabe sredstev oziroma roka iz 
prejšnjega odstavka.  
 
Za vloge, oddane priporočeno po pošti, se za dan prejema šteje dan oddaje. 
 
Za ta razpis je namenjenih 33.383 EUR. 

II. Navodila 
Prijavitelj je lahko le visokošolski zavod. 
 
Prijavnica naj bo v celoti izpolnjena. 

III. Pogoji 
1. Finančna sredstva se podeli samo članom tekmovalne skupine, ki so 

dodiplomski študenti, in enemu mentorju za vsako tekmovalno skupino. 
2. Tekmovalna skupina mora vključevati vsaj 3 dodiplomske študente, 
3. Tekmovati se mora z raziskovalno  nalogo, ki mora biti s področja tehnike, 

naravoslovja, biotehnike ali medicine. V primeru interdisciplinarnosti mora 
biti glavnina dela z naštetih področja. 

4. Tekmovalna skupina mora biti že sprejeta na tekmovanje. 
 



IV. Prijava in zahtevani dokumenti  
- Izpolnjena prijavnica 
- Ustrezna listina za dokazovanje pogoja iz 4. točke (vabilo, potrdilo, ipd.) 
- Za vsakega kandidata -- člana tekmovalne skupine, ki ne študira na 

instituciji prijavitelja, se priloži potrdilo o vpisu ali drug ustrezen 
dokument1 

V. Obravnavanje vlog  
O izbiri kandidatov Javni sklad Republike Slovenije za razvoj kadrov in štipendije izda 
odločbo prijavitelju. Po dokončnosti odločbe bo vsak izbrani prijavitelj prejel v podpis 
pogodbo o sofinanciranju. 

VI. Rok in način oddaje prijav  
Prijavitelj pošlje prijavnico skupaj z zahtevanimi dokumenti na naslov Javni sklad 
Republike Slovenije za razvoj kadrov in štipendije, Kotnikova 34, 1000 Ljubljana (s 
pripisom: za 34. razpis). Rok za zbiranje prijav prične teči z objavo razpisa v Uradnem 
listu RS in traja do vključno 30.11.2007.  

VII. Dostopnost razpisne dokumentacije  
Razpisna dokumentacija je na voljo na spletni strani www.ad-futura.si oziroma jo je 
mogoče prevzeti osebno na sedežu štipenditorja v času uradnih ur vsak delovni dan od 
ponedeljka do petka med 12. in 15. uro. Dodatne informacije so na voljo v času uradnih 
ur osebno ali po telefonu, ter po elektronski pošti na naslovu 34.razpis@ad-futura.si.  
 
Javni sklad Republike Slovenije za razvoj kadrov in štipendije 
Kotnikova 34, 1000 Ljubljana  
Tel. ++386 (0)1 434-10-80, Faks. ++386 (0)1 434-10-92  
e-pošta: 34.razpis@ad-futura.si, spletna stran http://www.ad-futura.si 

                                                 
1 Če je prijavitelj fakulteta, se priložijo potrdila o vpisu za študente z drugih fakultet; če je prijavitelj univerza, se 
priložijo potrdila o vpisu za študente z drugih univerz. 

http://www.ad-futura.si/
mailto:34.razpis@ad-futura.si
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